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23. srpen 2015
číslo 34.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému
služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se
nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
(Žl 86,1-3)

1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b
Žalm 34

2. čtení: Ef 5,21-32

Ev.: Jan 6,60-69

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

ZDRÁVAS, KRÁLOVNO,
MATKO MILOSRDENSTVÍ!
(dokončení z minulého čísla)

„A nenamítej, přesvatá Panno,“ modlím se
s Jiřím Nikomedským, „nenamítej nám, že nám
nemůžeš pomoci pro množství našich hříchů,
neboť máš tak velikou moc a dobrotu, že ani
největší počet hříchů je nepřeváží. Máš
nepřekonatelnou sílu, aby tvou dobrotu spousta
hříchů nezdolala. Nic neodolá tvé moci. Tvou
slávu totiž pokládá Stvořitel za svou vlastní.
A Syn plní s radostí tvé prosby, jako by splácel
svůj dluh k tobě.“ Světec tím chce říci, že třebaže je Maria nekonečně zavázána vděčností
Synovi za to, že ji vyvolil za svou Matku, přece
nelze popřít, že i Syn je hodně zavázán této
Matce za to, že mu dala lidskou přirozenost.
Proto Ježíš, aby splatil svůj dluh k Marii, ji ctí
nyní ve své slávě zvláště tím, že vždycky
vyslýchává všechny její prosby.
Jak tedy velmi musíme důvěřovat v tuto
Královnu, když víme, jakou má moc u Boha a
jak je přebohatá milosrdenstvím, takže na zemi

není člověk, který by neměl účast na Mariině slitování a přízni! Blahoslavená Panna to sama
zjevila sv. Brigitě: „Jsem Královna nebe a Matka milosrdenství,“ řekla jí, „jsem Radost
spravedlivých a Brána hříšníků k Bohu. Na zemi není hříšník tak zlořečený, že by byl zbaven
mého milosrdenství, neboť každý, i když na mou přímluvu nedostane nic jiného, obdrží aspoň
milost, že je méně pokoušen od zlých duchů. Nikdo – s výjimkou toho, který zlořečen skutečně je,
což platí o konečném a neodvolatelném zlořečení, vyneseném nad zavrženými – nikdo není od
Boha tak zapuzen, že by se k němu nemohl vrátit a nebyl od něho přijat na milost, jestliže mne
vzývá o pomoc. Všichni mne nazývají Matkou milosrdenství a opravdu, Boží milosrdenství k lidem
mne učinilo tak milosrdnou. Protože jsem tak milosrdná a tak moc toužím pomoci hříšníkům, bude
nešťastný, na věky po smrti nešťastný člověk, který se na mě za pozemského života mohl
obracet, ale nedělal to, a proto propadl zavržení.“
Hledejme tedy útočiště, vždycky hledejme útočiště u nohou této nejsladší Královny, chcemeli se jistě spasit! A pokud nás děsí a ohromuje pohled na naše hříchy, vzpomeňme si, že se Maria
stala Královnou milosrdenství proto, aby spasila svou ochranou největší a nejzoufalejší hříšníky,
když k ní volají o pomoc. Ti budou její korunou v nebesích podle slov jejího božského Snoubence:
„Se mnou z Libanonu, nevěsto má, se mnou z Libanonu půjdeš: budeš korunována… ze lvích
doupat, z hor leopardů“ (Pís 4,8). Co znamenají tato doupata dravců a nestvůr, ne-li srdce
ubohých hříšníků? Jejich duše jsou změněny v brlohy hříchů, nejodpornějších to nestvůr. „Právě
tito ubozí hříšníci,“ vykládá opat Rupert, „tebou zachránění, vznešená Královno Maria, budou tvou
korunou v nebi. Jejich spása bude tvou korunou, korunou důstojnou a vhodnou pro Královnu
milosrdenství.“
Příklad: V životopisu Sestry Kateřiny od sv. Augustina (naroz. v Bayeux, má jediná naděje,
jenom ty mi můžeš pomoci! Slituj se nade mnou!“ A Svatá Panna mi vyprosila milost lítosti. Nato
jsem skonala, a byla jsem zachráněna.
Moje Královna mi pak ještě vyprosila milost, aby se zkrátil můj očistec. Trpěla jsem prudší
bolesti a nahradila tak mnoho očistcových roků. Nyní potřebuji jen několik mší svatých, abych byla
vysvobozena. Prosím tě, dej je za mne sloužit. Slibuji ti, že se pak budu za tebe stále přimlouvat
u Boha a u Panny Marie.“
Sestra Kateřina dala sloužit mše svaté hned. Za několik dní se jí opět ta duše zjevila, ale
zářivější než slunce, a řekla: „Děkuji ti, Kateřino, už jdu do nebe velebit milosrdenství Boží
a přimlouvat se za tebe.“

Modlitba
Matko mého Boha a moje Paní, Maria! Jako předstupuje před vznešenou Královnu odporný
žebrák, posetý vředy, tak se k tobě, Královně nebe a země, blížím já. Z výše svého trůnu rač,
prosím, obrátit své oči ke mně, ubohému hříšníkovi. Vždyť tě Bůh tak obohatil, abys pomáhala
hříšníkům, a učinil tě Královnou milosrdenství, abys mohla přinášet úlevu ubohým. Pohleď tedy
na mě a slituj se nade mnou! Pohleď na mě a nespusť mě z očí, dokud mne neproměníš ze
hříšníka ve světce.
Vím dobře, že si nezasluhuji nic dobrého, že bych dokonce zasluhoval, abych byl za svůj
nevděk zbaven všech milostí, které jsem na tvou přímluvu od Pána obdržel. Ty jsi však Královna
milosrdenství a nehledáš zásluhy, ale bídu, abys přišla na pomoc nuzným. Kdo je ale chudší
a nuznější než já?
Vznešená Panno, vím, že když jsi Královnou vesmíru, jsi také mou Královnou. Já se však
chci zasvětit tvé službě zvláštním způsobem, abys se mnou mohla nakládat podle libosti. Proto ti

říkám se sv. Bonaventurou: „Paní, chci se poddat tvé vládě, abys mne ve všem řídila a vedla“.
Nenechávej mě v mé moci! Poroučej mi, nakládej se mnou, jak chceš, také mne trestej, když
neposlechnu, protože tresty z tvých rukou budou pro mne velmi spasitelné.
Je mi větší ctí být tvým služebníkem než být pánem celého světa. Přijmi mě, Maria, za svého
a pamatuj na mé spasení! Nechci již náležet sobě. Dávám se ti darem.
A jestliže jsem ti v minulosti sloužil špatně, jestliže jsem promarnil tolik krásných příležitostí
ke tvé úctě, budu v budoucnosti náležet mezi tvé nejhorlivější a nejvěrnější služebníky. Ne,
nechci, aby mne ode dneška někdo předstihl v úctě a v lásce k tobě. To slibuji a doufám, že
s tvou pomocí svůj slib splním. Amen.

Stále se radovat a děkovat?
Na to nemám...
Dejte se naplnit Duchem. Ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále
Bohu Otci za všechno. (srv. Ef 5,19-20)
Pavlovy výzvy nás
mohou
znepokojovat:
Plni
Ducha
zpívejte,
děkujte, radujte se! (Te
5,16-22) Ale co když nám
to nejde? Snadno může
nastoupit pocit méněcennosti,
nedostatečnosti,
protože „ já to nedokážu“.
Proč je tak těžké
radovat se a děkovat
Bohu za všechno? Proč
tak
snadno
člověk
zapomene, že Bůh je mu
blízko, že mu na člověku záleží?
Možná proto, že díkům musí předcházet „zpěv našeho srdce“ – pravdivá
modlitba.
I v nepochopitelné zkoušce, podivném životním vakuu, v čase, kdy bychom
Boží zásah tak potřebovali a on nepřichází, v temnotě či rutině všedního dne,
může každý z nás prosit o naplnění Duchem.
Otevři před Bohem poctivě to, co prožíváš, cítíš. Bůh hledí do srdce a miluje
upřímnost a pravdu.
Možná tvá cesta k postoji „díků za všechno“, co přichází, bude ještě
dlouhá, ale pokud budeš Boha upřímně zvát, Duch ti zdroj hluboké radosti
a vděčnosti ukáže.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 23. 8. do 30. 8. 2015
Liturgický
kalendář
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23. 8.

Pondělí
24. 8.
sv. Bartoloměj, apoštol
svátek

Středa
26. 8.

ct. Martin Středa

Čtvrtek
27. 8.
sv. Monika, památka

Pátek
28. 8.

Místo

Čas

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

Špičky

11:00

Za † Františka Čadru, manželku Marii,
zetě Miroslava a za živou rodinu
Humplíkovu a Čadrovu

Hranické
Loučky

15:00

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any
Hranických Louček

Špičky

17:30

Volná intence

Černotín

17:30

Za † Josefa Můčku, rodiče, živou a † rodinu

Bělotín

17:30

Hustopeče

18:00

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Špičky

10:00

Za městys Hustopeče nad Bečvou
a živé a † občany
Za † Jaroslavu a Jaromíra Rušarovy,
rodiče z obou stran a za živou rodinu

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

sv. Augustin, památka

Sobota
29. 8.
Umučení sv. Jana
Křtitele, památka
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30. 8.

Úmysl mše svaté
Za Františku Zemánkovu
Za ž ivé a † farnı́ky

Na poděkování PB a PM za dar zdraví,
za † Jaroslava Šišáka, rodiče z obou stran,
za živou a † rodinu Šišákovu a Konečnou
Za Františka Janečku, rodiče a živou rodinu
Za Marii Stoklasovou, manžela, zetě
a živou rodinu
Za † Václava Šnejdrlu, manželku
a živou rodinu

Ohlášky:
Velký před hodový úklid kostela se uskuteční 25. 8. 2015 v úterý v 800 hod. Kdo
můžete, přijďte pomoct babičkám.
Plán pro biřmovance: 1) Dopisy pro otce arcibiskupa, prosím, abyste odevzdali
do konce měsíce srpna. 2) V pátek 4. září se sejdeme v 1900 hod. a proběhne
zkoušení, které bude písemnou formou. 3) Zpověď bude možné přijmout v sobotu
5. září nebo 12. září. 4) Nácvik obřadu biřmování bude v sobotu 12. září v 800 hod.
Děti si mohou s sebou příští neděli přinést aktovky k požehnání.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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